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Dorpsbelangen Wijster
Dorpsbelangen Wijster heeft als doel het behartigen van de algemene belangen
van de inwoners van Wijster e.o. en het verbeteren van de leefbaarheid.
Dit proberen we te bereiken door het opzetten van projecten, overleg met de
gemeente en het initiatief nemen in- of ondersteuning bieden bij het opzetten
van voorzieningen.
Voor meer informatie, tips, opmerkingen enz. mail ons: dorpsbelangenwijster@outlook.com.
T.a.v. alle buurtverenigingen Wijster !
*De knapzak*
De ‘knapzak’ is een welkomstkado voor nieuwe inwoners van Wijster. Het is de bedoeling dat deze ‘knapzak’
wordt overhandigd door een bestuurslid van de buurtvereniging van
de
buurt waarin de nieuwe inwoners zijn komen wonen.
Er
is voor alle nieuwe inwoners van Wijster een knapzak beschikbaar.
De knapzak wordt mogelijk gemaakt door subsidie die
Dorpsbelangen ontvangt van het Dorpenoverleg.
Mocht er een knapzak nodig zijn? Neem dan contact met ons op via
dorpsbelangenwijster@outlook.com.

________________________________________________________________________________
Jaarvergadering
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Wijster nodigt de leden en andere belangstellenden uit voor
de jaarvergadering op woensdag 17 mei 2017 om 20.00 uur in de Weidehoek.
Agenda:
Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda
Notulen 20 mei 2016
WOEK (Wijster Op Eigen Kracht)/ Evaluatie
Verslag secretaris 2016
Verslag 2016 penningmeester
Kascontrole
Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing: Alie Oortwijn treed af als lid en is niet verkiesbaar. Christien Beekelaar word
voorgedragen als nieuw bestuurslid.
11. Nieuws uit Wijster?
12. Rondvraag
13. Sluiting
We hopen u allen te zien op 17 mei 2017.
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Windmolens
Wij, bestuur van Dorpsbelangen, hebben begrepen dat er geruchten de ronde doen in het dorp
m.b.t. windmolens. Hierbij een korte uiteenzetting wat er wel en niet besproken is door en met
ons m.b.t. het eventueel plaatsen van windmolens op het ETP terrein.
Er is in januari op verzoek van dhr. Visser van Wolf Energie een informatief gesprek geweest tussen dhr. Visser
en twee leden van Dorpsbelangen. In dit gesprek zijn de plannen van Wolf Energie aangehoord door ons.
Door ons is toen aangegeven dat indien de plannen concreet zouden worden wij dit eerst voor zouden moeten
leggen aan de inwoners van Wijster, alvorens er door ons een standpunt zou kunnen worden ingenomen. Maar
er is ook aangegeven dat ze eerst ook contact op moesten nemen met PB Drijber en Stichting Veilig ETP.
Wij willen, als bestuur van Dorpsbelangen, voorzichtig omgaan met dit soort zaken. In de media is er aandacht
geweest en wordt kort weergegeven wat er misschien gezegd kan zijn. Dit is een subjectief verhaal.
Als bestuur Dorpsbelangen Wijster hebben wij in deze (nog) geen standpunt ingenomen en willen dat ook niet
doen zonder mening van de bevolking van Wijster. Voor ons is er echter nog geen aanleiding om hierover een
informatieavond o.i.d. te beleggen omdat alles in een geheel verkennende fase is besproken en het verhaal nog
onvoldoende concreet is.

‘Glasvezel’huisje
Zomaar ineens stond daar een POP (‘glasvezel’huisje) pontificaal op de Brink!
Inwoners van Wijster spraken ons aan: ‘Was er geen andere plaats’, ‘Onze Brink is verpest’, ‘Kunnen jullie daar
niets aan doen’, ‘Kan deze niet worden verplaatst’, kortom allerlei opmerkingen zijn er de afgelopen weken
gemaakt.
Helaas zijn wij niet vooraf geïnformeerd over de locatie van de POP. Wij hebben dan ook direct na het zien
ervan gereageerd richting Sterk Midden-Drenthe. Zij verwezen ons door naar de gemeente. Inmiddels hebben er
een aantal gesprekken plaatsgevonden met de gemeente, BAM en Sterk Midden Drenthe.
De gemeente gaf aan dat zij dorpsbelangen had moeten betrekken bij de keuze van de locatie en bleek
welwillend om de POP te verplaatsen. De beste locatie zou zijn dicht bij de huidige locatie, net op het terrein van
school. De locatie in Wijster is zeer lastig i.v.m. de vele leidingen die al aanwezig zijn, veel andere opties waren
daardoor niet mogelijk..
In goed overleg met Kits Primair zijn we er toch uitgekomen en is er een alternatieve plek voor de POP.
Dorpsbelangen heeft aangeboden enkele voorbereidende werkzaamheden voor haar rekening nemen.
Het voorstel wordt nu gemaakt, zodat het college een besluit kan nemen. Afhankelijk van het besluit zal de
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe een opdracht geven om de POP daadwerkelijk te verplaatsen.

